Informácia pre medailistov MSR mládeže 2017
a extra hráčov.
V prípade záujmu hrať na jednotlivých podujatiach, pošlite svoju prihlášku na
sekretariát SŠZ.
1.MS mládeže Pocos de Caldas, Brazília – oficiálna akcia zväzu
Termín: 21.08.-31.08.2017
Kategórie: 8, 10, 12 rokov chlapci a dievčatá
Stránka : nie je k dispozícii – propozície v prílohe
Zväz platí štartovné za nominovaného hráča
70€
Nominovaný hráč si platí cestovné náklady:
letenka Viedeň – Viracopos(alebo Sao Paulo) a späť cca 1 000€
autobus Sao Paulo – Pocos a späť
75€
organizačný poplatok
100€
Sprievodná osoba si platí všetky náklady samostatne:
Letenka
1000€
autobus Sao Paulo – Pocos a späť
75€
organizačný poplatok
100€
ubytovanie 10x77€
770€
extra hráč si platí všetky náklady samostatne:
Letenka
autobus Sao Paulo – Pocos a späť
organizačný poplatok
ubytovanie 10x77€
štartovné
zabezpečí si vlastného trénera !!!

1000€
75€
100€
770€
140€

2.MS mládeže Montevideo, Uruguaj – oficiálna akcia zväzu
Termín: 16.09.-26.09.2017
Kategórie: 14, 16, 18 rokov chlapci a dievčatá
Stránka : zatiaľ neexistuje ani oficiálne propozície
Zväz platí štartovné za nominovaného hráča
70€
Nominovaný hráč si platí cestovné náklady:
letenka Viedeň - Montevideo a späť cca
1000€
organizačný poplatok
100€
Sprievodná osoba si platí všetky náklady samostatne:
Letenka
1000€
organizačný poplatok
100€
ubytovanie 10x cca 70€
700€
extra hráč si platí všetky náklady samostatne:
Letenka
1000€
organizačný poplatok
100€
ubytovanie 10x cca 70€
700€
štartovné
140€
zabezpečí si vlastného trénera !!!

3.MS juniorov Tarvisio, Taliansko – oficiálna akcia zväzu
ZMENA TERMÍNU NA 12.11.-26.11.2017
Kategórie: Chlapci a dievčatá
Stránka : neexistuje propozície zatiaľ neboli vydané
Zväz platí štartovné za hráča

70€

Nominovaný hráč si platí cestovné náklady:
Slovensko – Trevisio a späť cca
organizačný poplatok

200€
100€

4.ME mládeže Mamaia, Rumunsko – oficiálna akcia zväzu
ZMENA TERMÍNU NA 04.09.2017-15.09.2017
Kategórie: 08, 10, 12, 14, 16, 18 Chlapci a dievčatá
Stránka : http://www.europechess.org/european-youth-chess-championship-2017-officialinvitation/
Termín: 03.09.-14.09.2017

Zväz platí štartovné za hráča
65€
Organizačný poplatok
100€
Cestovné individuálne letenky od 80€ Viedeň – Bukurešť
Ubytovanie sprievodné osoby a extra hráči vlani na ME žien
To bolo v dvojke 65€/noc 11x65€ spolu cca
715€
Štartovné extra hráči
130€
Ubytovanie viď príloha!!!!
5.MEU mládeže Kouty nad Desnou, Česká republika – oficiálna akcia zväzu
Termín: 18.08.-27.08.2017
Kategórie: 08, 10, 12, 14, Chlapci a dievčatá v kategórii Ch + D
Stránka : http://www.chess-svetla.cz/
Nominovaný hráč si platí cestovné náklady:
Cestovné náklady individuálne Slovensko – Kouty
Pobytové náklady 50% pri obsadení 8 hráčov cca
Štartovné

10€ – 30€
140€
70€

Podmienky pre extra hráčov na MEU budú uverejnené samostatne po 16.5.2017
Medailisti sa môžu prihlásiť na uvedené akcie do 19.05.2017 v poradí akom
sa umiestnili na MSR mládeže.
Medailisti kategórie 8, 10, 12, si vyberajú z akcií 1, 4 a 5
Medailisti kategórie 14 si vyberajú z akcií 2, 4 a 5
Medailisti kategórie 16 a 18 si vyberajú z akcií 2 a 4
Víťazi kategórie 20 si môžu vybrať z akcie 3
Spracoval: Peter Paleček – reprezentačný tréner

